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 يا لطيـــــــف

 اداء عصام محمد نور
 قصيدة في االبتهاالت والتضرع والدعاء

 

 أمدح معاي إسمو اللطيف

 قول ربي يفعل ما يشاء

 جور ال فيهو حيف ال حكمو

 

 يا منزل الدين الحنيف

 وآمر اللوح والصريف

 النضيف وخالق القلب

 وجاعل العدو والحليف

 

 موالي اكفينا المخيف

 العنيف اكفينا غارات

 اكفي القنابل أم زفيف

 أمريكا أم راسا خفيف

 

 وزيف أكفينا من شر

 كافة أمراض النزيف

 وكل أمراض الخريف

 والرغيف وقلة المال

 

 أكفينا في يوم الرجيف

 من قلة العمل الخفيف

 نقيف وفي صراطك ال

 أكفينا من بطء وزحيف

 

 بأفضل إكرام المضيف

 منيف تسكنا في قصر

 قامات الشريف بمثل



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 يهاملديح اإللمديح 

2 

 

 اتحفنا بالحور الطريف

 

 ورهيف أكفينا من نية

 وقصة الماعز عسيف

 ومال قارون الخسيف

 أصيف أكرمنا بي أسماء

 

 اجعلني في الطاعات لهيف

 وفي هوى الشهوات كفيف

 اقيف وفي المكارم ال

 واجعلني لي طه الوصيف

 

 يا نفس كيف تنحلي كيف

 طفيف ماشالو بي عمال

 فوجملة أفعالك سخي

 الخير تقيفي على رصيف

 

 العفيف يا ربي صلي على

 الكامل الوصف العطيف

 والسالم مطبوق رديف

 لجناب سيدي الحصيف
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 استر معرضي

 اداء احمد بورسودان
قصيدة في ما يحبه هللا تعالى وما ال يحبه وماخوذة مما ورد في آيات الكتاب  

 الكريم
 

 استر معرضييا ربي 

 واجعلني فيمن ترتضي

 

 العالمين في كتاب رب

 هللا يحب المحسنين

 هللا يحب التوابين

 متطهرين هللا يحب

 

 هللا يحب المتقين

 هللا يحب الصابرين

 المتوكلين هللا يحب

 هللا يحب المقسطين

 

 هللا يحب المطهرين

 الكافرين وال يحب

 وال يحب الظالمين

 وال يحب المفسدين

 

 يحب المعتدينوال 

 يحب المسرفين وال

 وال يحب الخائنين

 وال يحب مستكبرين

 

 مقاتلين يحب لصفوف

 وهللا ال يحب الفرحين

 ال يحب فساد المفسدين
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 القائلين ال يحب سوء

 

 ال يحب كفارا اثيما

 ال يحب مختاال فخورا

 أثيما ال يحب خوانا

 ال يحب خوان كفورا

 

 صليت على هادي وبشير

 المجير معلى الرسول نع

 يلحقني في اليوم الخطير

 وفي سؤال منكر نكير
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 يا لطيف ياودود 

 أداء محمود عبد العزيز

 اداها ايضا ثنائي الصحوة
 

 يا لطيف يا ودود 

 يا سالم يا حميد

 أنفحنى بالرحمات مديد 

 

 يا خالق الكون الفريد

 ومنزل الحياه والحديد

 موالى خفت من الوعيد

 االلواح سعيد اكتبنى فى 

 يا لطيف يا ودود 

 

 ولعنت ابليس الطريد

 اليجرى فى مجرى الوريد 

 ال يستطيع بالكرسي كيد 

 وباآلذان يهرب بعيد 

 يا لطيف يا ودود 

 

 يا خوفى من ملك قعيد 

 وفى الكتابه رقيب عتيد 

 ملكنى نفسى يا رشيد 

 وهواى من الشر يحيد 

 يا لطيف يا ودود 

 

 سبحان هللا الملك المجيد

 سبحان هللا الصمد الودود

 سبحان هللا الحكم الحميد

 سبحانه يفعل ما يريد 

 يا لطيف يا ودود 

 

 موالى عهدى ليك اكيد

 غير الذكر ما لي حصيد 

 ساعد القلب العنيد
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 واحشيه بالطاعات يصيد

 يا لطيف يا ودود 

 

 يوم البس الكفن الجديد

 واتخت فى القبر وحيد 

 آه من الدود والصديد

 صعب شديد ونكير سؤاله 

 

 يا لطيف يا ودود 

 

 يارشيد ربي المجيد 

 للمخطى غوثكم ما بعيد 

 هيا احملوا عنى الكديد

 تعبت فى النار والجليد 

 يا لطيف يا ودود 

 

 

 بصالة نبينا ازداد تبريد 

 وسالمه سو منه القصيد 

 بجاه انده واستفيد 

 موالى ابسط لينا ايد

 يا لطيف يا ودود 
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 هللا ربي 

 عبير علي أداء 
 

 ببيانك ازدهت الدهور 

 كلك جمال وكمال وطيب 

 ياهلل موالى المجيب 

 

 بالحمد هليت يا حبيب 

 سبحان جاللك فى الظهور

 كبرت بالصوت الجهور 

 اكتب لي فى عبادتك نصيب 

 كلك جمال وكمال وطيب  ياهلل موالى المجيب 

 

 سبحان من للغيب غيب

 وخالق الليل والبكور

 شكور تواب غفور وحميد 

 ال ينسى شئ وكبير حسيب 

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 موالى بشارتك لألديب

 انجيل وتوراة والزبور 

 وقرآنو للجنات عبور 

 جبريل يشيل منك ويجيب 

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 هل فى جنابك لى رحيب 

 وذنوبى تمأل الكون شرور 

 وخطايا فيها كتير وجور 

 ونفس مريضة بألف عيب 

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 موالى نظرك ال يغيب 

 يا منور النور فى البدور 

 وزايل الهم والكدور 

 لطيف بصير وجليل رقيب 
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 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 يا مالك اليوم العصيب

 والناس مسورة فيه بسور 

 مزرورة فى قفص الطيور 

 طويل غلمان تشيب  يوما

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 يا مرجع الحق السليب

 ومقدر المحفوظ سطور 

 شوف السما هل من فطور 

 يا منجى هود يونس شعيب 

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 موالى قلبي ازداد وجيب 

 يوم إنكشف ما فى الصدور 

 آمنت باهلل الصبور 

 يرحمنى فى اليوم الصعيب

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 اعوذ باهلل القريب

 من عذاب فى القبور 

 وسواد وطول يوم النشور 

 وصراط ادق من السبيب 

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 

 

 بكرمك الفياض خصيب 

 وجاه محمد فى العصور 

 وصاله وسالم بركات ونور 

 عبد المريب ال تحجب ال

 كلك جمال وكمال وطيب يا هللا موالى المجيب 
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 يا حي قيوم فرحني

 

 يا حي قيوم فرحني

 في عز ملكوتك سرحني

 

 اعتاب ابوابك اطرحني

 لجمال كلماتك اشرحني

 للخير تسخيرك صرحني

 ال عدو ال عذابه يبرحني

 

 من لوم ومساخه ملحني

 بي تقوى ونورك سلحني

 ميلي وروغاني اصلحني

 الدار االخرى وافلحنيفي 

 

 بالعافيه ونعمه تصبحني

 وتجارة التقوى تربحني

 فجوري شرورى اكبحني

 واعمال السوء ال تقبحني

 

 بي ثوب عرفانك دبجني

 ورضاك مرضاتك ابهجني

 انهجني وسلوك القوم بس 

 غير باب لرضاك ما تحوجني

 

 ابليس ملعون ال يعوجني

 بي تاج مرضاتك توجني

 ياكرمني بكرمك وروجن

 وجنان رضوانك خمجني

 

 بجالل انوارك سرجني
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 بجمالك وضوك وهجني

 في سموك الباهر عرجني

 في ظاهر وباطن فرجني

 

 في حب لحبيبك وكرني

 بمدام الشوق واسكرني

 في باب ساحاتو تحكرني

 لفروض تسليمو تبكرني

 

 طاعتك ومرضاتك دبرني

 من السيئات سور سورني

 وفي عين اعدايا تكبرني

 عظمة ملكك حيرنيوفي 

 

 صلواته نبيكا تعطرني

 وسالمو وفيضو تمطرني

 على شوقو حنينو تقدرني

 بي نور انواره تنورني
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 شوقنا غلب

 أداء محي الدين أركويت

 واداها ايضا عبد العظيم الفاضل 

 ومعاوية الحتانه 

 ألحان أحمد العبيد
 

 شوقنا غلب بيك نباهي 

 لي عقولنا سلب يا إلهي

 

 القلوب حاباك

 والنفوس دايراك 

 والخلوق راجياك

 ال إله إالك

 

 ياسميع وبصير 

 يا علي وقدير 

 يا عليم وخبير 

 وبالعبادة جدير 

 

 خالق األكوان

 والبشر ألوان

 مؤلف األخوان 

 مبدي غير أعوان 

 

 أعظم الرايات

 الكتاب وآيات

 ألنبل الغايات

 وبشرى بالجايات

 

 تشرف انس وجان

 نعمة القرآن

 تغسل األحزان

 ومن قلوبنا الران
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 تنجد الملهوف 

 والمصاب بالخوف

 والمريض بالجوف 

 ومن حمم وخسوف 

 

 للذنوب غفار

 وتهدي للكفار

 وتمنع االخطار 

 وتنزل االمطار 

 

 يا سندنا سماح 

 من ذنوبنا قباح 

 والنتيجة نجاح 

 ونقبض األرباح 

 

 يا نصير ووكيل 

 أحفظنا من القيل

 ولي حسودنا تحيل 

 تزيل  ولي عدونا

 

 صل رب الناس

 التزيل الباس

 على نبينا الماس

 الركن وأساس
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 هللا احد
 

 اشهد بان هللا احد

 نافي الشريك نافي الولد

 خلق الخاليق في كبد

 من نحله صفالنا الشهد

 

 يا هادي من طاع ورشد

 وابليس رجيم لعنه وطرد

 جبروته في االخره انفرد

 يوم المعاد للناس حشد

 والرعداكرمنا بي صاد 

 واعلى للصلى وعبد

 والصايم القايم سجد

 والطاعو في الجنات خلد

 يا ربي يا فردا صمد

 اكفينا من جنا مرد

 والظالم الشمتان حقد

 ومن شر حاسد اذ حسد

 اكفينا من شرك ونكد

 من العجول وخوار جسد

 وعملنا نخشى يصير زبد

 من الرياء وهباء بدد

 اكفينا من ثعبان رصد

 والطاغي باغي لو قصد

 وعدونا لو آذى وجحد

 والرحمه بابك لو وصد

 

 اكرمنا بي حسن الوعد

 وافتح لنا باب السعد

 

 من الرسول نلقى المدد

 ورياض جنان نلقى اللحد

 

 براق شلع وقليب وقد

 لما العبيد سمى ورقد

 يا عقلي معذور لو فقد

 نسمات في جيهة ود معد

 صلواتوا ربي بغير عدد

 الرسول زينة البلدعلى 

 االشفى بي التفله الرمد

 واالخره في عرشو وقعد



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 يهاملديح اإللمديح 

14 

 

 

 التهليل 

 أداء وليد زاكي الدين 

 ادتها ايضا عبير علي 

 ألحان الشافعي شيخ ادريس
 

 التهليل أفضل أذكارنا

 فيه سر نبينا وأجارنا

 ال إله إال هللا

 هى باب دخول اسالمنا 

 

 التهليل تجديد ايمانا 

 الدين من اساس أركانافى 

 كتر منه ظاهر وباطنا

 تلقى قلبك نوره أحاطنا

 

 التهليل يزيد أرزاقنا 

 ويبارك لينا فى اقواتنا 

 ويغسل فى القلوب الرانا

 ويبارك فى التجارة شرانا

 

 أغرسوا فى نفوس أطفالنا

 ولقنوهو كل موتانا

 رددوا بحضوره معانا 

 يستجيب فورا لدعانا

 

 التهليل حصونه اآلمنه 

 ادخل حصنه ال تتوانى 

 وارفع كفك لى موالنا 

 وأسأل رحمته تغشانا 

 

 التهليل شعار لرسلنا

 من موالنا كله وصلنا

 يال  زور سنة اولى فصلنا 

 والفتناه ما بحصلنا
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 قولها ألف وعد ببنانها 

 يرضى عنك الديانا

 وتحرق بيها للشيطانا

 وتحرز بيها من كل جانا

 

 فى األلوف تتم سبعينا 

 براءتك حتما من سجينا 

 ان سويتها ليك أو لينا

 كله ممكن عند بارينا 

 

 ان صلينا مانا برانا

 ماليكة ربي تصلى معانا 

 على الرسول كريم المعنى 

 محمد ليه سمعنا واطعنا 
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 هللا لينا 

 لحن وأداء محمد حسن الخضر 

 والحان يوسف القديل واداء عصام محمد نور

 ادروبولحن واداء يحي 
 

 هللا لينا

 وبي إحتمينا 

 كافة االوزار نجينا 

 

 طرفو باكي 

 وذنبو شاكي 

 وحالو حاكي

 ليلى جاكي

 ما وراكي 

 ويطلب الغفران جزاكي 

 

 ليلى حولي

 ثم قولي 

 بالقبول 

 باالصول 

 ال تزولي 

 نظفيني من وحولي 

 

 لو تريني 

 فاستريني 

 في العرين 

 واخطريني 

 فاخبريني 

 صاحب اآلثام قريني 

 

 اهال قولي 

 ثم سهال

 انتم اهال

 ليس مهال 

 كان جهال
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 نرحمن من بات كهال 

 

 شوف كماال 

 نور جالال 

 وروح دالال 

 عد خصاال

 ليلى ال ال

 ما ببوح بي بسر جماال

 

 فيها حور 

 وطيور 

 وعطور 

 وسرور 

 وحبور 

 وفوق ذاك هللا نور 

 

 ربي راحه 

 همي زاحا

 غمي راحا 

 واستراحا

 ال مزاحا

 كل من في هللا ساحا

 توبواقال 

 ال تحوبوا 

 ليا أوبوا

 ثم نوبوا 

 ال تشوبوا 

 في جنان رضوان تجوبوا 

 

 إن تسافر

 هو يغفر 

 انت تظفر 

 ليس يخفر 

 ليس نافر 

 بارز كالشمس يسفر 
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 الفياض

 في الحياض

 و االراضي 

 هو قاضي 

 بالتراضي 

 واهبا كل الرياض

 

 صلوات

 مفرحات 

 منجيات 

 بركات 

 طيبات

 روح نبينا واصالتن
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 كنزنا هللا 

 أداء ثنائي الصحوة
 

 أولوهو كازو 

 وعبادك فازو 

 

 كالمه اعجاز 

 ما يامو نفاذ 

 تاسما احرازو 

 يا حي بيك الذوا 

 

 نفوسنا يزازو 

 بوهاتا رجازوا 

 بالمولى عياذ

 ولآلخرة عزاز 

 

 هو أحد فردا 

 أكفينا السردا

 النار والبردا

 كيموث وطردا 

 

 يا أهيا شراهيا

 في عرشك باهيا

 وزاهياساطرونا 

 ونفوسنا سواهيا

 

 أولوهو جبورو 

 بالناس صبورو 

 النازل نورو 

 بالناس غفور

 

 قريانا كتوبو 

 إستغفروا توبوا 

 أكفينا خطوبو 

 برسام وعطوب 
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 لي إيلو دربخا

 قونية تربحا 

 لنفسك وبخا

 ميزانك يرجحا 

 

 تقدير وحبابا

 صيدنايا وسابا

 توقير من شابا 

 لطليثا ويابا

 

 صلوات النور

 الساهور للنبي 

 كتجلي الطور 

 وابتسام الحور
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 مناجاة

 أداء عبير علي  
 

 هللا رحمن مستعان 

 غفار جميل طيب 

 ورؤف حنان منان 

 

 استوى بالرحمن 

 عرشك عظيم بارز 

 وانا طالب الغفران

 يداه مبسوطتان 

 يغفر ذنوب من تاب 

 فى كل حين وأوان 

 هللا رحمن مستعان 

 

 علمتنا االحسان

 بالخلقوالبر 

 العدو والصديق سيان

 حبك امان وضمان

 أعذنا من الحجب

 ونشوف عيان وبيان 

 هللا رحمن مستعان 

 

 موالنا  لينا  أعان

 بالذكر والطاعات

 والسجود والقرآن

 يا مكون كل  مكان

 نورك غمر للكون

 وهداك يفوح فوحان 

 هللا رحمن مستعان 

 

 يا رب الناس والجان

 والحوت فى البحر 

 الطيران والطير فى 

 يا الكل يوم فى شان
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 سميع بصير  ومجيب 

 ومطلوب بكل لسان

 هللا رحمن مستعان 

 

 أعوذ بيك من هوان 

 ومن مقام غضبك 

 وسيدى مالك السجان

 ورغم انى مدان 

 بطمع كريم عطفك

 وادخل جنان رضوان

 هللا رحمن مستعان 

 

 موالى منى بيان

 اشهد بانك حي 

 قيوم رحيم ديان

 صليت على الريان

 محمد عظيم الشوق 

 قلبي بيه صار هديان

 هللا رحمن مستعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوان القمر الهاشمي

 الراوي الدكتور / خالد أحمد املصطفي ) رحمه اهلل (

 يهاملديح اإللمديح 

23 

 

 ستر معرضي  ا

 اداء احمد بورسودان
 قصيدة في ما يحبه هللا تعالى وما ال يحبه وماخوذة مما ورد في آيات الكتاب الكريم

 

 يا ربي استر معرضي

 واجعلني فيمن ترتضي

 

 العالمين في كتاب رب

 هللا يحب المحسنين

 يحب التوابينهللا 

 متطهرين هللا يحب

 

 هللا يحب المتقين

 هللا يحب الصابرين

 المتوكلين هللا يحب

 هللا يحب المقسطين

 

 هللا يحب المطهرين

 الكافرين وال يحب

 وال يحب الظالمين

 وال يحب المفسدين

 

 وال يحب المعتدين

 يحب المسرفين وال

 وال يحب الخائنين

 وال يحب مستكبرين

 

 تلينمقا يحب لصفوف

 وهللا ال يحب الفرحين

 ال يحب فساد المفسدين

 القائلين ال يحب سوء

 

 ال يحب كفارا اثيما

 ال يحب مختاال فخورا

 أثيما ال يحب خوانا

 ال يحب خوان كفورا

 

 صليت على هادي وبشير

 المجير على الرسول نعم

 يلحقني في اليوم الخطير

 وفي سؤال منكر نكير
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 جاللــــــه جل  

 أداء مجموعة الكوثر 

 اداها ايضا وليد زاكي الدين 

 ألحان سامي عبد الواحد

 
 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 رحيم رحمن ولطيف مكياله 

 جواد وكريم وسريع فى نواله 

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 ودود وعطوف ورفيقا حاله 

 عياله سميع وبصير والخلق

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 حبيب وقريب تتمنى وصالو 

 رؤف وحليم وأرزاقك مالو 

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 شديد قهار للعاصى نكالو

 وغالب وقاصم وحارة نبالو

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 كاشفالوعليم وخبير الحال 

 علي وعظيم الناس قايمالو

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 حى قيوم فعال للدارو 

 غفور تواب هادي الحارو

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 سالم مؤمن كافل لى جارو 

 نصير وشكور وعظيم فى خصالو

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 
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 وشهيد ووافي الوالوا حميد

 سريع وخصم نكال للغالوا

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 كفيل فياض من رحمته نالوا 

 معين ومعيذ وشديداركانه 

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 حنان منان اليملوا سؤالو 

 مبيد ومتين يهد المالو

 واللو مثالو هللا هللا جال جالله اللو شريك 

 

 ماليكة ربي معاه وشاهدالوا

 يصلى على النبي فى كل شأنه 

 هللا جال جالله اللو شريك واللو مثالو هللا 

 

 

 لسع عشمنا في حبوتك   من فضل حولك وقوتك

 نجد الحنان في نجوتك

 

 يا رب املنا في رجوتك   نجد االمان في عزوتك

 عطوتكسيف الجالل في سطوتك  كاس الجمال من 

 

 بثني بي سيد دعوتك   السامي شايل جذوتك

 الحامي فارس غزوتك   هو محمد أفضل ذروتك

 

 خالد تعيس في خطوتك   ماك كالرجال بي ركوتك

 ماشفنا صاعك وملوتك   مغرور وفاقد خلوتك

 

 ال عاجب امك واخوتك   قط ما سمعنا بنخوتك

 خالد همومك كسوتك   في الغيب تكتر شكوتك

 

 قلبي اترك قسوتك   بالدين وامسح جفوتكيا 

 كونه النبي هو قدوتك   اخجل واصلح كبوتك
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 اهجر غباك وغفوتك   للقبلة افرش فروتك

 خلي الرسول هو أسوتك  من نهرو تشرب حسوتك

 

 نبي يا كريم في روضتك   نسعى في صفاك ومروتك

 نرقى ونفوز بي حظوتك   قلب العشوق من نشوتك

 

 بوتك   تدخل تطل من سهوتكصلوات تجيك في ر

 صلوات قلوب في صبوتك   طعم العسل او عجوتك
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 محبة هللا
 

 شعارنا هذا العام يقول   محبة هللا يا صحابي

 بالقبول   نحيي سنة في كل بابووفي اكتسابا 

 

 انت اسعى وليها اقصد   واخلص النية االكيدة

 السعيدةوبابه مفتوح ما بيوصد   وتحظى بالمنحة 

 

 ابقى من اهل المحبة   كالجنيد والسيدة رابعة

 تلقى فيك الحكمة نابعةوكالفضيل هايم معبا   

 

 

 منحة القرب لجنابوالمحب من هللا يطلب   

 مرة مجذوب مرة يغلب   وديمة متسمر في بابو

 

 ارقى انواع العبادة  محبة المولى وهيامه  

 السعادةوالمحب عايش ايامه   افضل اوقات 

 

 اولى بي حبك االهك   والتفكر في جمايله

 ومنه تاخد كل جاهك   وليك يخفف حمل شايله

 

 مين بيغفر لي جرايمك   او ذنوبك تبقى حسنات

 مين بيستر وماهو اليمك   ومين بيوهب لينا جنات

 

 صلي ربي على خليلك   على النبي الجاب المحبة

 رغبةشرعو للعشاق دليلك   وزدنا اشواق زدنا 


